
Strefa Eksportera – aktualności dla polskich przedsiębiorców 

 

Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu i politycznemu, Polska stała się jednym  

z głównych punktów strategicznych NATO, a zwłaszcza armii USA, mających na celu 

zapobieżenie ewentualnej agresji i utrzymanie pokoju na świecie. Aktualnie istnieje w Polsce 

9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska oraz 5, w których stacjonują 

wojska państw – członków NATO, w tym amerykańskie. Bazy te, stanowią pewien wydzielony 

obszar, zamieszkały przez setki osób potrzebujących stałych dostaw towarów i usług. 

Ponieważ pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA,  

w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia 

ogłaszane są na stronie www.beta.sam.gov. 

 

 
Obecność sił USA i NATO w Polsce (https://pl.usembassy.gov/pl/nato_usa/) 

 

W dniach 16 – 20 listopada 2020 r. FRONTEX organizuje wirtualne dni przemysłu dla 

przedsiębiorców. 

Wirtualne dni przemysłu przeznaczone są dla firm zainteresowanych zaprezentowaniem 

swojego innowacyjnego rozwiązania w zakresie produktów lub usług związanych z kontrolą 

graniczną przedstawicielom organów granicznych państw członkowskich UE oraz 

ekspertom FRONTEX.  

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na 

stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VisitProposalForm  i przedstawić krótki opisu 

swojej firmy i innowacji, którą chce się zaprezentować.  

Więcej informacji na stronie: https://frontex.europa.eu/research/invitations/invitation-to-

frontex-industry-days-bzcBF7 
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W dniach 4 – 5 listopada 2020 Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) organizuje 

wirtualną konferencję – NITEC Connect.  

W czasie konferencji będzie można uzyskać informacje nt. planowanych zamówień, 

możliwości i procedur kontraktowych a także nowych ramach współpracy z organizacjami non-

profit (w tym instytutami naukowymi i uczelniami). Na tej konferencji będzie także można 

zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania i ulepszone technologie. Informacje o 

wydarzeniu oraz formie rejestracji dostępne są na stronie: 

https://www.ncia.nato.int/business/partnerships/key-events/nitec-connect.html. 

 

Na początku listopada 2020 roku organizowana będzie konferencja dotycząca publikacji 

przeglądu gospodarczego Polski przy OECD. 

Polska, jak pozostałe państwa należące do OECD, poddawana jest raz na dwa lata przeglądowi 

gospodarczemu. Efektem przeglądu jest publikacja raportu nt. stanu polskiej gospodarki, 

obejmujący stały rozdział tematyczny poświęcony kwestii wybranej wspólnie przez OECD i kraj 

poddawany przeglądowi. W roku bieżącym temat przewodni przeglądu dotyczył wspierania 

internacjonalizacji polskich firm, szczególnie z sektora MŚP. Informacja na temat konferencji 

będzie publikowana na stronach Ministerstwa, w zakładce aktualności. 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. w godz. 9:00-14:30 odbędzie się szkolenie z zagranicznych 

zamówień publicznych skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

całej Polski. 

Szkolenie jest częścią projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” 

dofinansowanego z Programu Operacyjnego UE Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). 

Szkolenie obejmować będzie zamówienia publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Biura Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych 

(UNOPS) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Szkolenie jest  

w 70% dofinansowane ze środków UE, natomiast godziny doradztwa prawnego w 80%. 

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w linku: https://szkolenieonz.gr8.com/  
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